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Abstract 

The occurrence of the knowledge revolution 
and introducing the knowledge-based 
economy model have attracted societies and 
policy makers' attention, due to their striking 
achievements. Although during recent 
decades, most of the countries have found the 
necessity of transition to a knowledge 
economy, but they have had different success 
in this case. This essay with taking into 
account of this point and by assessing the 
neoclassical and institutional economics tries 
to find a proper approach to analyzing 
transition to the knowledge economy. To this 
purpose, first, no matter of the knowledge-
based economy, we explore the neoclassical 
and institutional economics in the problem of 
"transition", with a descriptive-analytical 
method and based on the institutional 
theoretical foundations; and second, 
providing an institutional analysis of the 
economy resulted from the knowledge 
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revolution. The results show that neoclassical 
approach, in the first part, has flaws such as 
staticity and crisis-producing assumptions, 
and in the second part, It suffers from market 
failures and basic transformation of some its 
fundamental assumptions like scarcity. 
Moreover, institutional discontinuity resulted 
from the knowledge revolution necessitates 
adopting an institutional approach for 
analyzing the problem of transition to the 
knowledge-based economy. 
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  :بنیان ارزیابی انتقادي اقتصاد نئوکالسیک در مسئله گذار به اقتصاد دانش
   نهاديرویکردي 

  4فرشاد مؤمنی، 3کاظم یاوري ،*2سحابیبهرام ، 1محمدامیر ریزوندي

 دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس -1

  دانشگاه تربیت مدرساقتصاد استادیار  -2
  دانشگاه تربیت مدرس اقتصاد دانشیار -3
  دانشگاه عالمه طباطباییاقتصاد دانشیار  -4

  

  دهیچک
با . گذاران را معطوف به خود ساخته است کننده خود، نگاه جوامع و سیاست واسطه دستاوردهاي خیرهبنیان به  وقوع انقالب دانایی و طرح الگوي اقتصاد دانش

مقاله حاضر با لحاظ . اند بوده روبرواند اما با کامیابی متفاوتی در این عرصه  را دریافته یانبن آنکه طی چند دهه اخیر اغلب جوامع ضرورت گذار به اقتصادي دانش
براي . باشد بنیان می همین نکته و به کمک ارزیابی اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد نهادي در پی یافتن رویکردي مناسب جهت تحلیل و تسهیل گذار به اقتصاد دانش

، فارغ از "گذار"یکردهاي اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد نهادي در مسئلهرو بلتحلیلی و مبتنی بر مبانی نظري نهادگرایی، ابتدا به تقا-این منظور، با روشی توصیفی
مالحظات این تحقیق بیانگر آن است که رویکرد . بنیان پرداخته و در بخش دوم، تحلیلی نهادي از اقتصاد برآمده از انقالب دانایی ارائه شده است اقتصاد دانش

آفرین و در محور دوم نیز با شکست در سازوکار بازار و دگرگونی  ایستایی و فروض بحران ایی،امدگرهایی همچون پی نئوکالسیک در محور نخست با ضعف
ها، گسست نهادي پدیدآمده در پی انقالب دانایی، اتخاذ رویکرد نهادي  در برابر این کاستی. اي از فروض بنیادین خود همچون کمیابی مواجه است ماهوي پاره

  .سازد بنیان را ضروري می دانش تصاددر تحلیل مسئله گذار به اق

  بنیان، گذار، نهادگرایی، اقتصاد نئوکالسیک دانش، اقتصاد دانش: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
طی سالیان اخیر مفهوم توسعه اقتصادي، دگرگونی معنایی و 

اي نه چندان دور،  در گذشته. مصداقی بنیادینی یافته است
ها و صنایع  ها، زیرساخت اشاره به ساخت کارخانه توسعه

گذاري در این جهت از  نیز سیاست گذارداشت و مراد از 
 حال آنکه امروزه. ها بود گذاري رهگذر افزایش سرمایه

2که استیگلیتز چنان

 ه مانندشود توسعه کمتر ب یادآور می 1

                                                
  DOI: 10.22034/jstp.2017.9.1.182200 

 * دار مکاتبات نویسنده عهده: sahabi_b@modares.ac.ir  
12- Stiglitz 

آموزش و انتشار هر چه  ه مانندوساز و بیشتر ب ساخت
از این تغییر رویکرد . باشد گیرتر دانش در جامعه میافر

اقتصاد "گذاران از  توان چنین تعبیر نمود که نگاه سیاست می
اقتصاد "معطوف به ) عصر ساختن(عصر صنعتی  "داراي وزن
 ].1[شده است ) عصر ارائه خدمات(عصر دانایی  "بدون وزن

وري و رشد کشورها بیش از آنکه به  امروزه تفاوت در بهره
هاي  فراوانی منابع طبیعی آنها وابسته باشد تابعی از ظرفیت

3و همچنین کیفیت نهادها] 3و2[فکري و سرمایه انسانی 

و  2

                                                
23- Institutions 
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  .سرمایه اجتماعی آنها است
از جمله نخستین افرادي بود که به ظهور عصري  1دانیل بل

: پیدایش جامعه پساصنعتی«او در کتاب . نوین اشاره کرد
به طرح تقابل جامعه صنعتی و  2»بینی اجتماعی تهوري در پیش

ها  جامعه صنعتی هماهنگی میان ماشین«: پساصنعتی پرداخت
ها براي تولید کاالها است و جامعه پساصنعتی حول  و انسان

انش و به منظور کنترل اجتماعی و هدایت نوآوري و د
دگرگونی سازمان یافته است و این به نوبه خود روابط 

زند که باید به  اجتماعی و ساختارهاي جدیدي را رقم می
در اقتصاد پساصنعتی، دانش ]. 4[» شوند طرق سیاسی اداره

اهمیت  و لذا  گشته بدل به موتور رشد و توسعه جوامع
شدن بیشتر امور، تحقیقات و  ی همچون تخصصیهای مقوله

نوآوري، مشارکت جمعی در تولید دانش، آموزش و یادگیري 
کننده  العمر، فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش تعیین مادام

را  کمی و کیفی دانش و در نتیجه سرمایه انسانی و اجتماعی
سازمان توسعه  1996در سال ]. 5[سازد  برجسته و پررنگ می
مند از اقتصاد  تعریفی رسمی و نظام 3و همکاري اقتصادي

 اقتصادي که: ارائه نمود 4بنیان نوین موسوم به اقتصاد دانش

 و اطالعات از دانش و استفاده بر تولید، توزیع مبتنی مستقیماً

که از پیشگامان  5فریتز مکالپ رویکرد سازمان این .است
 و نموده حوزه اقتصاد دانشی و جامعه اطالعاتی بود را دنبال

 دانش نقش در آن که به عنوان اقتصادي محور دانش از اقتصاد

و کارگر داراي  فیزیکی سرمایه طبیعی، منابع با در مقایسه
نزد . ]6[یاد کرد  قرار گرفته باالتري پائین در جایگاه مهارت

اتکاء بیشتر بر  ی به معنايتصاد دانشاق 6پاول و اسنلمن
هاي فیزیکی یا منابع طبیعی  هاي فکري به جاي نهاده توانایی

در هر ها و محصوالت  رویههمراه با تالش براي ایجاد بهبود 
هاي بدیع  بر تولید ایده نگاهاین . استمرحله از فرآیند تولید 

منتهی ه به تولید کاال و خدمات جدید یا بهبودیافت در ادامهکه 
 و افزایش نسبی سهم سرمایه ناملموس شتهتمرکز دا شود می

  ].7[دهنده آن است   در تولید ناخالص داخلی بازتاب
که در  است بنیان اقتصادي اقتصاد دانشبه طور خالصه آنکه، 

                                                
1- Daniel Bell 
2- The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social 
Forecasting 
3 - Organization of Economic and Cooperative Development 
(OECD) 
4- Knowledge-Based Economy 
5- Fritz Machlup 
6- Powell & Snellman 

اصلی هرم تولید ثروت و  هآن تولید و استفاده از دانش، پای
هاي اخیر  الگوي مذکور طی دهه .استزیربناي رشد اقتصادي 

وري، رقم زدن  کننده در بهره به واسطه افزایش خیره
انگیز و نرخ رشدهاي باال،  هاي کسب سودهاي حیرت فرصت

هاي فسیلی، همراهی بیشتر با محیط  کاهش استفاده از انرژي
گذاران را معطوف به خود ساخته تا  توجه سیاست... زیست و 

در تغییر  1990ز از اواخر دهه آنجا که بانک جهانی نی
رویکردي آشکار، نگاه خود را متوجه نقش کلیدي دانش براي 

هایی تحت عنوان  توسعه ساخت و به انجام تحقیقات و پروژه
K4D 

گذار ارتقاء  این نهاد سیاست. 8باره اقدام نمود در این 7
رشد و کاهش فقر جهانی، طی سالیان اخیر تمرکز خود را بر 

همچون نهادها و آموزش و فرهنگ براي  روي مسائلی
] 1[تري معطوف ساخته است  بنانهادن چارچوب توسعه جامع

رو امروزه تقریباً همه کشورها یا در تکاپوي گذار به  و از این
بنیان هستند و یا اگر پیش از این، گام در  یک اقتصاد دانش
اند در پی انطباق هر چه بیشتر خود با  مسیر آن گذارده

گرفتن از رقبا در این  محور و پیشی ئات اقتصاد دانشاقتضا
  .عرصه هستند

  
  طرح مسئله - 2

ها براي تغییر  هاي جهانی و عزم دولت با وجود ترغیب سازمان
محور، توفیق  شدن به اقتصادي دانش ریل اقتصادي و نائل

کشورها در این حوزه اختالفات عظیمی با یکدیگر داشته و 
این شکاف شگرف میان کامیابی در نتیجه، بررسی دالیل 

  .دشو به موضوعی مهم مبدل می 9کشورها
احتماالً با نظر به اهمیت بنیادین دانش در عصر دانایی، اولین 

گیرد عدم دسترسی  باره محل توجه قرار می اي که در این مسئله
 2003در سال  10لیمن و واریان. به دانش و اطالعات است

طی تحقیقی اعالم کردند که به ازاء هر مرد، زن و کودك در 
مگابایت اطالعات تولید شده  800جهان در این سال، حدود 

                                                
7-  Knowledge for Development 

  و اختصاص آن به نقش دانش در توسعه) 1998-99(گزارش توسعه جهانی  -8
بنیان ساختن اقتصاد خود  به عنوان نمونه کشور ایران طی دهه اخیر بر دانش -9

) در گفتار مسئوالن کشور و یا در برنامه چهارم توسعه(تأکید بسیاري داشته است 
هاي بانک جهانی در  و مطابق شاخص نیافتهنی اما نه تنها در این مسیر توفیق چندا

 2009تا  1995ام جهان را داشته بلکه طی بازه زمانی 94جایگاه  2012سال 
  . محور روبرو بوده است هاي اقتصاد دانش میالدي نیز با افت شاخص

10- Lyman and Varian 
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رق درصد اطالعات به طُ 90است؛ در همان ایام، بیش از 
مواردي از این دست همه گویاي .  ]8[د ش دیجیتالی منتشر می

ي آتی، از قضا مشکل ها آن است که امروزه و یا ظرف سال
گذشته و (فنی خاصی بر سر دسترسی به انباره اطالعات 

جهان به ویژه براي کشورهاي در تکاپوي پیشرفت ) حال
در واقع نه تنها با فراوانی دانش روبرو هستیم . وجود ندارد

باالیی نیز به این انباره وجود دارد اما  "قابلیت دسترسی"بلکه 
از دانش است که در  "یت استفادهقابل"مشکل بر سر امکان و 

  ].9[باشیم  آن حوزه با محدودیت مواجه می
با اینکه سهولت دسترسی به دانش جهانی از سالیان گذشته 
میسر شده اما نه تنها قرائنی از بسته شدن و یا الاقل کم شدن 

شود بلکه مقایسه  شکاف توسعه در میان کشورها دیده نمی
چه بیشتر میان کشورهاي فقیر و  آمار و ارقام از واگرایی هر

ناتوانی در . 1غنی پس از ظهور عصر دانایی حکایت دارد
رغم سهولت فنی عمدتاً  برداري از دانش در دسترس علی بهره

گردد که همگی از  به موانع حقوقی، اجتماعی و سیاسی باز می
سوادي  جهان با مشکل بی: هستند 2دسته مسائل نهادي

که طبیعتاً مرتبط با کشورهاي اي روبرو است  گسترده
ها و  اي کشورها شاهد ممانعت باشد؛ در پاره نیافته می توسعه

داخلی و خارجی در دسترسی به  "سیاسی"هاي  محدودیت
اطالعات هستیم؛ مشکالتی اساسی در عرصه اعمال حقوق 

ها و  تأمین هزینه: مسائل حقوقی و اقتصادي(مالکیت فکري 
یافته  حتی در کشورهاي توسعه) اپیگیري و اجراي قرارداده

نیافته و در  هاي آموزشی کشورهاي توسعه وجود دارد؛ نظام
حال توسعه از عدم تناسب میان آموزش دریافتی افراد با 

مواردي از ... . دانش متناسب عصر دانایی در رنج هستند و 

                                                
 Credit)موسسه تحقیقاتی کردیت سوئیس  2016بر اساس گزارش سال  -1

Suisse)  درصد جمعیت بزرگسال جهان در آمریکاي شمالی و  18در حالی که
با . درصد کل ثروت جهان را در اختیار دارند 65کند این مناطق  اروپا زندگی می

وجود آنکه در گذشته ثروت خانوارهاي این دو منطقه تقریباً با یکدیگر برابر بوده 
 36اکنون با اختصاص  ه و همآمریکاي شمالی از اروپا پیشی گرفت 2013اما از سال 

. درصدي اروپا، بر صدر ایستاده است 29درصد از ثروت جهان نسبت به ثروت 
درصد ثروت جهان برخوردار  3درصد جمعیت بالغ جهان از  8آمریکاي التین با 

طبق این گزارش بیش . درصد است 9درصد به  21است و این نسبت براي چین، 
) عصر دانایی(امروزه . کشور تعلق دارد 30 درصد ثروت جهان تنها به 90از 

سال پیش  200برابر کشورهاي فقیر ثروت دارند در حالی که  80کشورهاي غنی 
آستانه انقالب ( 1960برابر و در دهه  3این نسبت ) درخشش انقالب صنعتی(

 .برابر بوده است 35این نسبت حدود ) دانایی
2- Institutional Problems 

یک نه تنها مرتبط با  این دست که در شمار بسیار هستند هیچ
و توانایی  3ند که اتفاقاً شکست بنیادگرایی بازارباش بازار نمی

رو  زنند و از این آن در حل و فصل مسائل را نیز رقم می
  .سازند هاي اقتصادي را الجرم می در تحلیل "نهادها"گنجاندن 

هاي ابداعی بشر هستند که به  نهادها قواعد و محدودیت
 .دهند تعامالت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آدمی شکل می

با تعیین هزینه مبادله و ) همراه با فناوري مورد استفاده(نهادها 
گرچه تقریباً ]. 10[نهند  تولید، بر عملکرد اقتصادي اثر می

نظر کاملی میان اقتصاددانان بر سر اهمیت ساختارها،  اتفاق
هاي  قوانین، هنجارها و تأثیر آنها بر عملکرد اقتصادي و کنش

چندانی از موارد مذکور در الگوها  انسانی وجود دارد اما نشان
هاي سیاستی  هاي اقتصادي و متعاقباً در دستورالعمل و نظریه

به عبارت دیگر در حالی که اقتصاددانان بر . شود دیده نمی
نهند اما  نقش نهادها در رشد و عملکرد اقتصادي صحه می

نظریه نئوکالسیک به عنوان جریان اصلی و غالب علم اقتصاد، 
از الگوهایی براي تحلیل مسائل اقتصادي استفاده در عمل 

رو عجیب  و از همین] 11[کند که عاري از نهادها است  می
هاي رشد نئوکالسیک، راوي  نیست اگر خروجی نظریه

همگرایی کشورها است حال آنکه از زمان وقوع انقالب 
صنعتی و پس از آن، با رخداد انقالب دانایی تنها شاهد 

هاي  حتی طی دهه]. 12[ایم  ها بوده ان ملتواگرایی عظیم می
و رشد   هایی دست یافته اخیر نیز که برخی کشورها به توفیق

اند عمدتاً پایبند به  اقتصادي قابل قبولی را تجربه کرده
نبوده و لذا توفیق آنها را باید  4هاي اجماع واشنگتنی سیاست

سیاست همیشگی اقتصاد . در عواملی دیگر ردیابی نمود
وکالسیک، افزایش سرمایه و تخصیص کاراي منابع است نئ
سیاستی که شاید به کاستن از شکاف سرمایه میان ] 13[

کشورها کمک کرده باشد اما در تقلیل شکاف دانش میان 
  .جوامع، قطعاً راه به جایی نبرده است

با این اوصاف، مسئله تحقیق حاضر ارزیابی انتقادي اقتصاد 
یان حاکم بر علم اقتصاد از منظر نئوکالسیک به عنوان جر

گر این رویکرد در  اقتصاد نهادي به عنوان رقیب یا اصالح
در واقع . باشد مواجهه با عصر دانایی و اقتصاد برآمده از آن می

این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است که رویکرد فوق در 

                                                
3- Market Fundamentalism 
4- Washington Consensus 
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بنیان به مثابه یک نظام  عرصه فهم و تحلیل اقتصاد دانش
  معی نوین با چه نقاط ضعفی روبرو است؟حیات ج

  
  روش تحقیق و ساختار مقاله - 3

مواد و اطالعات مورد استفاده در مقاله حاضر با استفاده از 
هاي منتشره  اي و با مراجعه به کتب و گزارش روش کتابخانه

تحلیلی مبتنی بر -و از روش توصیفی  المللی به دست آمده بین
حلیل مباحث و نتایج استفاده شده مبانی نظري نهادگرایی در ت

محور به عنوان  از رویکرد اقتصاد نهادي جدید قاعده. است
سنجه و معیاري براي ارزیابی و محک مبانی اقتصاد 

. ایم گرفته نئوکالسیک در مواجهه با واقعیات عصر دانایی بهره 
در توجیه این رویکرد به اجمال باید اشاره نمود که تا به 

نهاد به  :ذیل مفاهیم نهادو تعاریف متعددي از  امروز، تعابیر
... و  3، نهاد به مثابه قاعده2، نهاد به مثابه هنجار1مثابه تعادل

به مثابه  نهاددر این دامنه وسیع، نگاه به . ارائه شده است
قواعد استقراریافته در متن زندگی بشر، هم در مقام تعریف و 

به دیگر رویکردها  هم در مقام تحلیل و تبیین مسائل، نسبت
در رویکردي همچون نهاد . برخوردار استي از قوت بیشتر

هاي  از چهره... و  6، گریف5، آئوکی4به مثابه تعادل که کالورت
هاي شاخص آن هستند تبیین دگرگونی نهادها که الزمه  چهره

  .استهایی همراه  هرگونه گذار اقتصادي است با دشواري
مقاله حول دو  ساختار این ،تحقیقمدنظر براي پاسخ به مسئله 

فارغ از اقتصاد در محور نخست، . یابد محور اصلی بسط می
 "گذار"بنیان به نقد رویکرد نئوکالسیک در مسئله  دانش

به ذکر پیامدهاي اقتصاد عصر دانایی در محور دوم، پرداخته و 
اخیر، در بخش . پردازیم براي علم اقتصاد متعارف می

که ) دانش(آفرینی نوین  منبع ثروتمنحصر به فرد   هاي ویژگی
گیرد مطرح  ها قرار می در تعارض با بازار و مکانیزم قیمت

شده در علم اقتصاد در پی  به دگرگونی مفاهیم تثبیت شده و
با طرح مسئله گسست نهایتاً نیز و  پردازیم میانقالب دانایی 

نهادي به ماهیت نهادي تغییرات متعاقب انقالب دانایی اشاره 
  .داشتهیم خوا

                                                
1- institution-as-equilibrium 
2- institution-as-norm 
3- Institution-as-rule 
4- Calvert 
5- Aoki 
6- Greif 

  مسئله گذار - 4
گذار "ترین نقص رویکرد نئوکالسیک در تحلیل  ابتدایی

، مغفول ماندن همین مسئله در این رویکرد است "اقتصادي
در حوزه موضوعات اصلی  "گذار"بدین معنا که اساساً مسئله 

اقتصاد نئوکالسیک . گیرد مورد مطالعه این رویکرد قرار نمی
اواخر قرن نوزدهم هستیم از همان  که شاهد اوج گرفتن آن از

ابتدا همت خود را بر تبیین تخصیص کاراي منابع، آن هم در 
یافته و با وجود یک چارچوب نهادي  کشورهاي توسعه
اقتصاددانان در حالی به راحتی از ابزار ]. 14[مناسب قرار داد 

این نظریه در تحلیل گذار و توسعه اقتصادي کشورهاي 
کنند که این نظریه اساساً دغدغه  اده مینیافته استف توسعه

روي کشورهاي جامانده از قافله پیشرفت را  مشکالت پیش
  .نداشته است

  پیامد به جاي فرآیند 4-1
گذار به عنوان فرآیندي که طی آن، تغییري در یک شیء، 

دهد و در  مفهوم یا سیستم از حالتی به حالتی دیگر روي می
اي دیگر مبدل  نهادها به مجموعهاي از  عرصه اقتصاد، مجموعه

گذار از : اي اساسی است واجد خصیصه] 15[د شو می
داگالس . است 7فرآیندي پویا» ب«به وضعیت » الف«وضعیت 

شود که تغییر  باره یادآور می در این] 10[ 8داگالس نورث
اقتصادي شدنی است اما تحلیل این امر، مستلزم اصالح و 

رما در ادبیات اقتصاد ف بازبینی بسیاري از فروض نظري حکم
سرچشمه این معضل به عدم انطباق . کنونی است

شناختی بین موضوع مورد مطالعه در تغییر اقتصادي و  معرفت
در . گردد مجموعه ابزارهاي نظري اقتصاد نئوکالسیک باز می

حالی که گذار اقتصادي، فرآیندي پویا است نظریه 
در اقتصاد . گوید هاي ایستا سخن می نئوکالسیک از نظام

نگریسته  9نئوکالسیک به مسئله گذار به مثابه یک پیامد
] 17[ 11که میلتون فریدمن چنان] 16[ 10شود نه یک فرآیند می

ها ارائه  با ذکر این نکته که اساساً هدف اصلی از ساخت مدل
. نهد است بر این مسئله تأکید می  هاي دقیق "بینی پیش"

وسعه و رشد الگوهاي ت 12ساختار و چارچوب ایستاي

                                                
7- Dynamic 
8- Douglass North 
9- Outcome 
10- Process 
11- Milton Friedman 
12- Static 
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. نئوکالسیک موجد همین نگاه پیامدوار به مسئله گذار است
ترمینولوژي حاکم بر علم اقتصاد نیز مؤید رویکردي ایستا و 

کشورهاي : پیامدمحور به مسئله گذار و توسعه اقتصادي است
مانده،  عقب/نیافته، کشورهاي پیشرفته توسعه/یافته توسعه

ن سوم، کشورهاي جها/جنوب، جهان اول/کشورهاي شمال
  ].16... [پیرامون و /مرکز

  گذار به مثابه بازار 4-2
در این رویکرد، توسعه، رشد و گذار هر سه از یک مسیر 

پیامد بازار آزاد است رشد از  ،توسعه. بازار آزاد: گذرند می
افزایش سرمایه و تخصیص کاراي منابع در بازار حاصل  طریق

در . ذار به نظام بازار استآید و گذار اقتصادي به معناي گ می
گذار صرفاً عبارت است از انتقال از نظام دستوري  ،این نگاه

هایی همچون آزادسازي  به اقتصاد بازار و در مسیر سیاست
سازي، تسهیل رقابت،  سازي، خصوصی ها، جهانی قیمت

  ].18... [و  1زدایی مقررات
و  زدایی به کالمی مقدس هاي اخیر مقررات در حالی طی دهه

سیاستی الزامی در عرصه رشد و گذار اقتصادي بدل شده که 
زدایی  را باید دقیقاً در مقررات 2008سال  2ریشه رکود بزرگ

و دیگر فروض مبنایی اقتصاد متعارف یعنی فرضیه بازارهاي 
و رفتار عقالیی  5، انتظارات عقالیی4و خودتنظیم 3کارا

طی . ریسک جست 6بخشی گران و نیز کارایی تنوع کنش
هایی از جهان شاهد  میالدي در بخش 90و  80هاي  دهه

هاي توأمانی از کاهش نظارت بر بازارها و رشد اقتصادي  دوره
زدایی و ضرورت آن  بودیم همین مسئله به توفیق مقررات

که شکوفایی ی حالدر  دشبراي رشد و توسعه اقتصادي تفسیر 
و متعدد برآمده  هاي کالن اقتصادي این دوره محصول بدهی

ها از  ها براي گریز بانک هاي نجات مالی دولت از بسته
طی این بازه زمانی، در حالی که ]. 19[ورشکستگی بود 

هایی از اقتصاد جهان همچون آمریکا نقابی از رشد  بخش
صوري بر چهره نهاده بودند و اقتصاددانان از این رویداد در 

زدایی بهره  رراتتأیید فروض مبنایی بازار و سیاست مق
در حال ) 2008رکود سال (جستند بحرانی عمیق  می

  .گیري بود شکل
                                                
1- Deregulation 
2- Great Recession 
3- Efficient Market 
4- Self-Regulating 
5- Rational Expectations 
6- Diversification 

اما باور و عمل بر مبناي فروض اقتصاد متعارف نه تنها 
بلکه در بلندمدت مستعد ایجاد بحران  یستن گذارگر  تسهیل

و عوامل را مفروض  کارایی بازارهاي محصول است زیرا
 دنهادي آنها را مدنظر قرار ده نیازهاي بدون اینکه پیش داند می

در واقع به سادگی، وجود این الزامات نهادي اقتصادي ]. 10[
پذیر  و سیاسی که هزینه مبادله پائین و تعهد معتبر را امکان

اقتصاددانان در  ،رو و از همین] 11[ داند می بدیهیند کن می
حباب  2008عرصه بازارهاي مالی تا پس از ترکیدن سال 

بینی  اگیرشدن بحران، نه تنها وقوع بحران را پیشمسکن و فر
کردند بلکه حتی با توجه به فرض کارایی بازارها آن را  نمی

  ].20[دانستند  ممکن مینا
کنیم آنگاه  که بازارها را کارا و خودتنظیم فرض می هنگامی

اساساً جایی براي بروز و ظهور حباب در الگوهاي بخش مالی 
وجود ) هاي اقتصاد نوین رین حوزهبه عنوان یکی از بزرگت(

این مطلب تنها به آن معنا نیست که الگوها . نخواهد داشت
بینی دقیقی از زمان وقوع بحران احتمالی نخواهند داشت  پیش

بروز بحران در  "امکان"بلکه عمالً بدان معنا است که اساساً 
این الگوها وجود نخواهد داشت و این در حالی است که در 

بنا بر : قعی مسئله به شکل دیگري در جریان استدنیاي وا
نیز  7المللی پول نتایج تحقیقی که از قضا از سوي صندوق بین

بحران سیستمی بانکداري در جهان طی  124منتشر شده 
پیش از ]. 21[به وقوع پیوسته است  2007تا  1970هاي  سال

وقوع رکود بزرگ اخیر نیز افراد مطرح و متعددي همچون پل 
، جورج 10، جوزف استیگلیتز9، رابرت شیلر8گمنکرو

نسبت به بروز بحران اقتصادي اعالم خطر ... و  11سوروس
که توسط  امري] 19[بینی کرده بودند  کرده و وقوع آن را پیش

یک از الگوهاي پیچیده ریاضی مورد استفاده اقتصاد  هیچ
 12متعارف همچون الگوهاي تعادل عمومی پویاي تصادفی

(DSGE) بینی نشده بود و ایمان نسبت به بنیادگرایی  پیش
مانع از پذیرش ) فرض بازارهاي کارا و خوداصالح(بازار 

، 13هاي ناظري همچون بن برننکی سخن آنها از سوي مقام

                                                
7- International Monetary Fund (IMF) 

  2008جایزه نوبل اقتصاد سال برنده  (Paul Krugman)پل کروگمن  -8
  2013 جایزه نوبل اقتصاد سالبرنده  (Robert Shiller)رابرت شیلر  -9

  2001 جایزه نوبل اقتصاد سالبرنده  (Joseph Stiglitz)جوزف استیگلیتز  -10
11- George Soros 
12- Dynamic stochastic general equilibrium 
13- Ben Bernanke 
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حتی زمانی که حباب مسکن . دش 1رئیس وقت فدرال رزرو
به کمک خودتنظیمی  مشکلنسبت به مهار این  ويترکید 

  ].20[د کر بینی می یسک، ابراز خوشبخشی ر بازار و تنوع
در پایان این بحث باید به این نکته نیز اشاره نمود که تقلیل 

بنیان ندارد چرا  مسئله گذار به بازار آزاد، راهی به اقتصاد دانش
که نظام بازار بیش از هر امر دیگري به قوانین حاکم بر 

 :اشاره دارد "معین"مبادالت و اداره یک الگوي اقتصادي 
حل  که نظام بازار آفریننده انقالب صنعتی نبود راه همچنان

هاي  ریشه. بود دخواهبنیان نیز ن مسئله گذار به اقتصاد دانش
هاي فناورانه در زندگی بشر را باید در علل و عواملی  انقالب

دیگر جست که الزاماً ارتباط علت و معلولی با قوانین نظام 
واپسین عصر صنعتی، هاي  طی دهه. اقتصادي ندارند

کشورهاي بلوك غرب، الگوي بازار آزاد را در پیش گرفته 
هاي اقتصاد  بودند و در برابر، کشورهاي بلوك شرق آموزه

سوسیالیستی؛ مسئله مهم آن است که این دو قطب از 
در اداره ) بازار و دستوري(رویکردهاي اقتصادي متعارضی 

کردند که از قضا  استفاده می) صنعتی(نظام تولیدي یکسانی 
شاهد نرخ رشدهاي باالي اتحاد جماهیر شوروي حول و 

البته شکی نیست که . حوش وقوع انقالب دانایی نیز بودیم
کننده در عرصه توزیع ثروت،  اجرا، پیامدهایی اساسی و تعیین

به همراه دارد اما مسئله کلیدي در بحث ... کارایی، نوآوري و 
ذار به نظام بازار را با گذار بایست گ حاضر آن است که نمی

انگاري، مسیر  محور خلط کرده یا با ساده به اقتصاد دانایی
  .دستیابی بدان پنداشت

  السویه بودن تاریخ تقلید و علی 4-3
شمولی قوانین و الگوهاي  در نظریه نئوکالسیک بر جهان

شود و از ضرورت پیروي گام به گام  اقتصادي تأکید می
هاي تجویزي  قافله پیشرفت از قالب کشورهاي جامانده از

شود حال آنکه گذار، ماهیتاً  مشخصی سخن گفته می
تقلیدبردار نبوده و هرگونه حرکت مقلدانه در این عرصه حتی 
پیروي از کشورهاي پیشتاز به معناي تقلید از اشتباهات این 

نظریه نئوکالسیک در حالی عاري از . باشد کشورها نیز می
شده تاریخی است که نهادها  یر طیحضور نهادها و مس

پیونددهنده گذشته با حال و آینده هستند پیوندي که از طریق 
با این نگاه، . دشو ذره آنها در طول زمان حاصل می  تطور ذره

                                                
1- Federal Reserve 

تاریخ عمدتاً ماجراي مفصل و طوالنی از تطور نهادها است و 
در نتیجه عملکرد اقتصادها در طول تاریخ، تنها به عنوان 

در ]. 22[از یک ماجراي مسلسل قابل درك است  بخشی
همین رابطه، تجربه اصالحات اقتصادي در چین و هند و 
وضعیت کنونی آنها شایان توجه است؛ شاهدیم که به کمک 
فناوري اطالعات و جهانی شدن کار و بازارها، طی سالیان 
اخیر صدها هزار شغل از اروپا و آمریکا به سوي این دو 

ها است که چین به  اي که سال گشته به گونهکشور سرازیر 
. اند کارخانه جهان و هند به سازمان اداري جهان بدل گشته

هاي چین با هزینه تولید  کاالهاي مورد نیاز جهان در کارخانه
...) افزاري و  مالی، نرم(شوند و خدمات  کمتري ساخته می

ورهاي از سوي اپرات) به ویژه آمریکا و اروپا(مورد نیاز جهان 
گیري  ریشه این تفاوت در جهت]. 23[ند شو هندي مرتفع می

و هند به عنوان ) کارخانه(چین به عنوان سازنده محصوالت 
باید در پیشینه تاریخی دو  را می) سازمان(دهنده خدمات  ارائه

ساله انگلستان را بر  هند بار استعمار چند ده: کشور جست
اداري و دانشگاهی دوش دارد که طی فرآیندي بطئی، زبان 

ها تنها به  هندي. مردمان این سرزمین را انگلیسی ساخته است
اند که  خاطر پیشینه خاص خود مسلط به ابزاري گشته

آفرینی تاریخ و  عدم نقش. آبی چین فاقد آنند کارگران یقه
توان در  هاي نئوکالسیکی را می السویه بودن آن در تحلیل علی

. 2مدت این رویکرد جستجو کرد وتاهوار، ایستا و ک نگاه ریاضی
اساساً نگاه نظریه نئوکالسیک به اقتصاد و تغییرات . 2کرد

توان  مدت است گویا تغییرات را می اقتصادي، دفعی و کوتاه
شبه حاصل کرد در حالی که دگرگونی و گذار اقتصادي،  یک

اي، بلندمدت و در قید و بند تاریخ و تجارب  فرآیندي ذره
اي  که تبیین آن نیز خود مستلزم نظریه] 10[شده است  سپري

  .باشد اي و تطوري  است که قادر به تبیین تغییرات ذره
  
  دگرگونی نهادي متعاقب انقالب دانایی - 5

اي درباره انقالب  در بخش دوم مقاله، ابتدا پس از ارائه مقدمه
دانایی و دگرگونی نهادي متعاقب آن، توجه خود را به چهار 

محور ( 3، کمیابی)بنیان اقتصاد دانشاساس (مسئله دانش 
                                                

چگونه علم اقتصاد، تاریخ را به دست «جفري هاجسن در کتاب خود،  -2
وند دوري از بکارگیري تاریخ در به تفصیل به تبیین ر» فرآموشی سپرد

  .هاي اقتصادي توسط اقتصاددانان پرداخته است پردازي نظریه
3- Scarcity 



  1396بهار ، 1، شماره نهمفناوري، سال  و لمفصلنامه سیاست ع؛ محمدامیر ریزوندي، بهرام سحابی، کاظم یاوري، فرشاد مؤمنی

      23 

و ) محور اقتصاد نهادي( 1، نااطمینانی)اقتصاد نئوکالسیک
معطوف ساخته تا از ) پیامد انقالب دانایی(گسست نهادي 

رهگذر بحث درباره این مفاهیم به درك بهتري از رویکرد 
  .بنیان دست یابیم مناسب تحلیل مسئله گذار به اقتصاد دانش

به عنوان سومین انقالب  "انقالب دانایی"تعبیر  که از هنگامی
هاي کشاورزي و صنعتی  بنیادین در تاریخ بشر پس از انقالب

) 1: شود به رخداد سه دگرگونی اساسی اشاره دارد یاد می
وري و قابلیت تولیدي اقتصاد  وقوع دگرگونی اساسی در بهره

ر دگرگونی اساسی در انباره دانش بش) 2است که خود پیامد 
بازسازماندهی بنیادین جامعه براي ) 3است و مستلزم 

موارد ]. 11[مندي و تحقق قابلیت تولیدي جدید است  بهره
باشند بلکه سخن این  اول و دوم محل بحث مقاله حاضر نمی

هاي  هاي نهادي و بازسازماندهی تحقیق بر سر دگرگونی
ی بنیادینی است که در پی انقالب دانایی، براي تحقق دگرگون

  .باشند ضروري می) وري و تولید انقالب در بهره(نخست 
بنیان اقتصادي است که به ایجاد و توسعه  اقتصاد دانش

هایی که در آنها دانش فنی با سرعت و کارایی بیشتري  بخش
و همین مسئله خود به ] 5[یابد توجه دارد  انتشار و کاربرد می

انتقال از اقتصادي : معناي فرآیندي از تغییرات ساختاري است
اي مدیریت ه بنیان مستلزم تغییر شیوه صنعتی به دانش

هاي  تر و گروه مراتبی باال به پائین به ساختارهاي تخت سلسله
در اقتصادهاي صنعتی، با . کاري با آزادي عمل بیشتر است

آهنین سازمان  "نظم"ایم که  هاي مدیریتی تیلوري مواجه شیوه
هاي  شود در حالی که در سازمان از باال بر کارکنان تحمیل می

خودرهبري ذهن و عملکرد کارکنان محور با استقالل و  دانش
ها  بنگاه "بین"در عصر صنعتی، آزادي رقابت ]. 1[ایم  مواجه

ها نظمی خشک و  بنگاه "درون"مورد توجه است اما
گیري متمرکز حاکم است انضباط سفت و سخت  تصمیم

هاي صنعتی در واقع ابزاري براي کنترل از زیر کار در  کارخانه
در حالی که در ] 11[وهی است رفتن کارگران در تولید گر

هاي  گیري هاي عصر دانایی، تمرکززدایی از تصمیم سازمان
سازمانی و پذیرش تکثرگرایی عنصري حیاتی در "درون"

پذیرش تکثرگرایی . باشد ها می تولید دانش و بقاء سازمان
ها و  ها تأثیري مسلم و قطعی بر انتخاب طرح درون سازمان

گیري  شت بدین نحو که جهتتأمین مالی آنها خواهد دا

                                                
1- Uncertainty 

مراتبی، ارتکاب خطا در سوي رد نمودن  هاي سلسله سازمان
هاي با ساختار  است و سازمان"مناسب"هاي  ها و ایده طرح

هاي غیرمتمرکز نوین، به ارتکاب خطا  گیري تخت و تصمیم
 رو از این. گرایش دارند"نامناسب"هاي  در پذیرش طرح

ز اهمیت بسیاري برخوردار آزمایش و خطا در عصر دانایی ا
اي حیاتی در عرصه نوآوري  به مقوله 2شده و سرمایه خطرپذیر

مبدل گشته ) بنیان به عنوان قلب تپنده اقتصاد دانش(نوآوري 
مراتبی، کاستن  هاي سلسله در حالی که یکی از اهداف سازمان

  ].1[شوند  فایده تلقی می هایی است که بی از تکرار آزمایش
  دانش 5-1

که از نام آن هم پیدا است بر  بنیان چنان اساس اقتصاد دانش
استوار است و ) تولید، توزیع، جذب و کاربرد آن(دانش 
گذاران براي گذاري کامیاب به اقتصاد نوین نیز  سیاستتالش 

در چنین بافتی این . بایست متوجه همین مسئله باشد می
به  "بازار"فرض و آیه مقدس نظریه نئوکالسیک که  پیش

تواند حلّال مشکالت باشد نه تنها دیگر محلی از  تنهایی می
فرض ما  اعراب نخواهد داشت بلکه از این پس، پیش

دانش ]. 13[باشد  "دانش"اي درباره  بایست مبتنی بر گزاره می
هایی برخوردار  هاي تولید از خصیصه در قیاس با دیگر نهاده

صاد در عصر است که ضرورت بازاندیشی در نگاه ما به اقت
دانش، محصول فرآیندي است که از . سازد دانایی را الجرم می

. دشو تطور یافته و به دانش منتهی می 4آغاز، به اطالعات 3داده
ها، اصوات و  اعداد، واژه(ها  اطالعات از واجد معناگشتن داده

و دانش از طریق سازمان یافتن اطالعات  شدهحاصل ) تصاویر
ان دیگر دانش، اطالعات ساختاریافته و به بی. آید به دست می

ها،  تواند در افراد، گروه که می] 24[تفسیرشده است 
. موجود باشد...  ها، محصوالت، فرآیندها و ها، سیستم سازمان

ها، دانش نه تنها در اسناد و افراد  به عنوان مثال در سازمان
نی هاي سازما ها و نرم یابد بلکه در فرآیندها، فعالیت تجسم می

هاي منحصر به فرد  دانش ویژگی .]25[ نیز حاضر است
ناملموسی و در اي دارد که برخی از آنها عبارتند از  عدیده

امکان کسب (بودن  5عین حال قابل دستکاري بودن، غیرخطی
انتقال ، قابلیت )هاي فزآینده با داشته اندکی از دانش بازدهی

دیجیتالی و اي نزدیک به صفر در قالب  هزینه(بدون هزینه 
                                                
2- Venture capital 
3- Data 
4- Information 
5- Non-Liner 
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بودن  1ربطی، )کنندگان فارغ از فاصله مکانی و شمار دریافت
، )معناداري هر تکه از دانش تنها در ارتباط با دیگر قطعات(

) هاي حافظه(هاي  سازي با حجم انبوه در انباره قابلیت ذخیره
در کنار این خصائل که ]. 26... [بسیار کوچک کامپیوتري و 

اختالفات  شناسیم میه تا به امروز هایی ک نهاده خصوصیاتبا 
هاي دیگري نیز  دانش از خصیصههمچنین اساسی دارند 

ها قرار  برخوردار است که در تعارض با بازار و مکانیزم قیمت
 :انجامد می 2گرفته و به شکست بازار

 4ناپذیر است یعنی از سویی رقابت 3دانش کاالیی عمومی) الف
مصرف یک فرد از آن بر مصرف دیگر افراد تأثیري (بوده 
توان فرد یا افرادي  نمی( 5و از دیگر سو، استثناءناپذیر) ندارد

اي  ناپذیري، خصیصه رقابت). را از مصرف آن محروم نمود
است از آن خود کاال یعنی ماهیت کاالي مفروض به شکلی 

ید است که مصرف افراد، اختاللی در مصرف یکدیگر پد
 "امنیت"جامعه از  اعضاءآورد به عنوان مثال، برخورداري  نمی

توماس . شود باعث نقصان در استفاده دیگر افراد نمی
ناپذیري دانش را بیان  با این تعبیر، تلویحاً رقابت 6جفرسون

گیرد بدون آنکه  اي از من می آن کس که ایده": 7کند می
یابد همانند  می نقصانی در من پدید آورد خود دستورالعمل را
کند او روشنایی  آن کس که شمعش را با شمع من روشن می

حتی استفاده از ]. 1[ "آنکه مرا در تاریکی وانهد یابد بی می
ناپذیري براي دانش نیز بطور کامل رسا و گویا  تعبیر رقابت

باشد چرا که نه تنها با استفاده همزمان از دانش، نقصانی  نمی
کنندگان از  د بلکه هر چه تعداد استفادهآی در آن به وجود نمی

د توزیع و متعاقب آن، امکان تولید شودانش یکسانی بیشتر 
  .دشو و بر سرمایه انسانی افزوده می] 26[دانش بیشتر شده 

اما استثناءناپذیري یک کاال عمدتاً به رژیم حقوقی و امکانات 
در هاي تلویزیونی  فنی بستگی دارد مثالً استفاده از برنامه

منوط به پرداخت مالیات ) نه به صورت فنی(انگلستان قانوناً 
است که نقش ما در  اي پس استثناءناپذیري ویژگی .است

                                                
1- Relational 
2- Market Failure 
3- Public Good 
4- Non-Rival 
5- Nonexcludable 
6- Thomas Jefferson – جمهور آمریکا اندیشمند و سومین رئیس  

متن کامل این نامه در . میالدي 1813فرسون به سال  اي به ایزاك مک در نامه -7
 :کتابی با مشخصات زیر آمده است

Jefferson, Thomas. (2004). Political Writings. Cambridge University 
Press. 

باشد  کننده است و خصیصه ذاتی کاال نمی اعمال آن تعیین
رق قانونی بلکه یک انتخاب اجتماعی است که عموماً به طُ

ا محدود توان آن ر یا فنی می) همچون حقوق مالکیت فکري(
توان به عنوان یک کاالي عمومی  از دانش می]. 27[ساخت 

ناپذیر و تا حدودي استثناءپذیر  ناخالص یاد کرد که رقابت
هاي یک  ، دانش نه تنها واجد ویژگیبه اضافه اینکه .است

بلکه فراتر از آن در  ،کاالي عمومی و مصداق شکست بازار
ناوري اطالعات و دنیاي امروز در اثر جهانی شدن و انقالب ف

  ].28[بدل شده است  8ارتباطات به یک کاالي عمومی جهانی
تولید دانش عمدتاً بسیار باال ) هزینه ثابت(هزینه ابتدایی ) ب

و در مقابل، ) اولیه وتوسعه تحقیقبه واسطه هزینه باالي (است 
هزینه نهایی بازتولید آن بسیار پائین است یا به بیان دیگر، 

. باشد ثیر با هزینه ثابت اولیه قابل قیاس نمیهزینه نهایی تک
هزینه کم بازتولید دانش را باید مفهوماً متمایز از غیررقابتی 
بودن دانش پنداشت بخشی از هزینه پائین تولید واحدهاي 
اضافی از دانش به انقالب فناوري اطالعات و فناوري پیشرفته 

وه دانش را به که فرآیند تکثیر انب] 1[گردد  عصر دانایی باز می
شدت تسهیل نموده و هزینه نهایی آن را در برخی کاالهاي 

عالوه بر باال بودن . دانشی حتی به صفر نزدیک ساخته است
هزینه ثابت در تولید کاالهاي دانشی، هزینه اولیه 

باشد یعنی در صورت شکست طرح،  ناپذیر نیز می برگشت
له مهم در این اما مسئ. هستند  هاي ثابت از دست رفته هزینه

گذاري کاالهاي دانشی و نقض شرط  بحث بر سر قیمت
که  چنان. کارایی بازار در برابري قیمت با هزینه نهایی است

گفته شد در مورد یک کاالي دانشی، هزینه نهایی در قیاس با 
هزینه ثابت اولیه بسیار پائین بوده و حتی در مواردي نزدیک 

اري کارایی در قیمتی است به صفر است و این به معناي برقر
رو با تعیین قیمتی  از این. دهد که هزینه اولیه را پوشش نمی

گذاري بهینه بازار در  باالتر از هزینه نهایی، سازوکار قیمت
 .شود عرصه کاالهاي دانشی با شکست روبرو می

  کمیابی 5-2
کمیابی، . کند نظریه نئوکالسیک، حول محور کمیابی سیر می

گرچه این مفهوم . تمر در میان آدمیان استموجد رقابت مس
یکی از ارکان اصلی این نظریه است و رد پاي آن در سراسر 

شود اما  منابعی که قصد تخصیص کاراي آنها را داریم دیده می

                                                
8- Global Public Good 
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انسان از آن مستثنی گشته و ظرفیت محاسباتی ذهن  1عقالنیت
بشر در نظریه نئوکالسیک با صفات کامل و نامحدود همراه 

با این حال، نهاده محوري اقتصاد نوین یعنی دانش، . دشو می
ها درباره عقالنیت و ظرفیت  برخالف آنچه که نئوکالسیک

ناپذیري است که بشر  پندارند تنها منبع پایان محاسباتی آن می
رو دستگاه نظري نئوکالسیک را  در اختیار دارد و از همین

یی مواجه براي تحلیل اقتصاد عصر دانایی با مشکل و نارسا
بناي نظریه نئوکالسیک و  مسئله کمیابی که سنگ. سازد می

هاي بشر است در برابر نهاده اصلی اقتصاد  محرك فعالیت
که در بحث  چنان. بنیان، محلی از اعراب نخواهد داشت دانش

هاي ذاتی خود  از دانش گفته شده دانش به واسطه خصیصه
ناپذیر است که  و غیرخطی بودن نه تنها پایان  همچون ربطی

تر  که پیش چنان. انباره دانش بشر همواره در حال رشد است
هاي اقتصادي  د از این پس فروض و گزارهشنیز اشاره 

در : بایست حول محور دانش مورد بازاندیشی قرار گیرند می
ده ش "کمیابی توجه"ل به یبدت "کمیابی منابع"اقتصاد نوین، 

وبل اقتصاد در سال برنده جایزه ن 2هربرت سایمون. است
از جمله نخستین افرادي بود که به این دگرگونی در  1978

در جهانی سرشار از اطالعات، غناي «: مفاهیم اشاره نمود
کمیابی هر آنچه : اطالعات به معناي کمیابی امري دیگر است

کند  کند و آنچه اطالعات مصرف می که اطالعات، مصرف می
کنندگان خود را مصرف  فتاطالعات، توجه دریا: آشکار است

آفریند و  رو ثروتی از اطالعات، فقر توجه می از این. کند می
نیازمند تخصیص کاراي توجه در میان وفور بیش از اندازه 

لذا ]. 29[» کنند منابع اطالعاتی است که توجه را مصرف می
نماید که در اقتصاد نوین با نظر به رشد نمایی تولید  چنین می

ترین برآوردها با  بینانه و مصرف آن در خوش دانش از سویی
از قانون  3بایست به جاي قانون مالتوس می] 30[رشدي خطی 

ها مبنی  برخالف ایده نئوکالسیک. قانون دیگري سخن گفت
ها از  بر نامحدود بودن ظرفیت تجزیه و تحلیل و پردازش داده

سوي آدمی، این امر حاکی از محدودیت توان ذهنی و زمان 
پردازش و بکارگیري این حجم انبوه از اطالعات موجود در 

در اقتصاد عصر دانایی، کمیابی منابع جاي خود را ]. 27[است 
به فراوانی دانش بخشیده و تخصیص کاراي توجه بر جاي 

                                                
1- Rationality 
2- Herbert Alexander Simon 
3- Malthus’s law 

  .عقالنیت کامل تکیه زده است
  گسست نهادي 5-3

هاي بادوامی از  یا نظام] 31[نهادها قواعد بازي در جامعه 
که به ] 32[شده و استقراریافته هستند  عی تثبیتقواعد اجتما

انقالب دانایی . بخشند تعامالت اجتماعی بشر، ساختار می
...) فناوري اطالعات و ارتباطات، بیوفناوري، نانوفناوري و (

شده عصر صنعتی وارد  زا بر قواعد تثبیت در قامت شوکی برون
یی آمده و به ایجاد خالئی نهادي در تعامالت عصر دانا

هایی از حیات سیاسی،  انجامیده است بدین معنا که در بخش
اقتصادي و اجتماعی بشر، نهادها یا کارایی پیشین خود را از 

و یا در ) همچون نهاد حقوق مالکیت فکري(اند  دست داده
همچون (ایم  موضوعی نوظهور اساساً با فقدان نهاد روبرو شده

از این ). الملل ینمحیطی در عرصه ب هاي زیست مسئله آلودگی
گسست . نمود 4توان تعبیر به معضل گسست نهادي شرایط می

گسست نهادي عبارت است از وضعیتی که عمدتاً در پی 
جانبه در  زا و وقوع تحولی بنیادین و همه شوکی برون

هایی از  ساختارها، فناوري و سازماندهی، در بخش یا بخش
در . شویم یشده روبرو م تعامالت بشر، با خالء قواعد تثبیت
نظمی و نااطمینانی در  چنین شرایطی شاهد افزایش بی

در . و بر هم خوردن ساختارهاي پیشین خواهیم بود 5مبادالت
هاي اخیر  در ادامه به سه گسست نهادي پدیدآمده طی دهه

  .کنیم اشاره می
  تغییرات اقلیمی 5-3-1

هاي  میالدي با استفاده فزآینده بشر از سوخت 18از میانه قرن 
اکسید کربن و افزایش  امان دي سیلی و در نتیجه، تولید بیف

اي است که  سابقه دما، کره زمین در حال ورود به مرحله بی
. دهد حیات آدمی و سایر جانداران را در خطر نابودي قرار می

شده درباره  هاي جهانی ارائه رو تمامی گزارش از همین
ن هاي اخیر همچو محیطی جهان طی سال وضعیت زیست

الدول درباره تغییرات آب و  چهارمین ارزیابی نشست بین
شناختن تأثیر  بر ضرورت به رسمیت ] 33[ 6هوایی
با آنکه میان . اند هاي بشر بر محیط زیست تأکید نهاده فعالیت

                                                
4- Institutional discontinuity problem 

به عنوان دو هدف  "ایجاد نظم و کاهش نااطمینانی در مبادالت"از ] 22[نورث  -5
  .کند ابداع نهاد از سوي بشر در طول تاریخ یاد می

6- The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Chang 
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نظر  اي اتفاق کارشناسان درباره خطر انتشار گازهاي گلخانه
توان انجام  بایست و می درباره آنچه می همچناناما وجود دارد 

یک  1در همین رابطه، پروتکل کیوتو. وجود نداردتوافقی داد 
 1997محیطی است که به سال  المللی زیست نامه بین موافقت

در حالی که این پروتکل به تصویب . در کیوتو به امضاء رسید
کشور جهان رسیده اما آمریکا از پذیرش آن  180بیش از 

حتی بین کشورهایی که این پروتکل به امضاء . ورزد ع میامتنا
نظرهاي بسیاري درباره میزان  آنها رسیده است نیز اختالف
مشکل ]. 34[اي وجود دارد  کاهش انتشار گازهاي گلخانه

محیطی به مسئله دستیابی به  اصلی حل بحران زیست
. گردد سازوکارهاي مؤثر و منصفانه در سطح جهانی باز می

ز موضوعات مورد چالش این است که چه کسی مسئول یکی ا
اکسید کربن موجود در اتمسفر  سطح کنونی و آتی میزان دي

بایست بار اصلی تغییر  است؟ به عبارت دیگر، چه کسی می
شرایط کنونی را متحمل شود؟ دشواري حل این مسائل ناشی 

... از آن است که به واسطه تولید انبوه صنعتی، جهانی شدن و 
و هوا و تغییرات آن به یک کاالي  هاي اخیر، آب  ی دههط

ها  در حالی که همه ملت]. 35[عمومی جهانی بدل شده است 
در آلوده ساختن طبیعت نقش دارند و همگی نیز از کاهش 

اي  و اراده  برند اما انگیزه اي سود می انتشار گازهاي گلخانه
چرا که هیچ  وجود ندارد هاي کاهش آلودگی  براي تقبل هزینه
توان از تغییرات آب و هوایی و بهبود آن  کشوري را نمی

آب و هوا و تغییرات ]. 36[محروم ساخت ) همچون دانش(
اي از مسئله گسست نهادي است که از سویی به  آن نمونه

واسطه جهانی شدن و تولید انبوه صنعتی به یک کاالي 
ود عمومی جهانی مبدل شده و از سوي دیگر گرفتار کمب

  .هاي مجري قواعد است شده و سازمان قواعد تثبیت
  عرضه نامحدود اعتبار 5-3-2

پول  1958به کمک فناوري اطالعات و ارتباطات، در سال 
هاي اعتباري ظهور یافت که با بر هم  نوینی در سیماي کارت

ها را به استقاللی نسبی از  شده پیشین، بانک زدن قواعد تثبیت
هاي  میالدي تعداد کارت 2006سال  در. بانک مرکزي رساند

میلیون کارت با حجم  840اعتباري در دست آمریکائیان 
]. 26[گرفته با پول نقد بود  مبادالتی بیش از مبادالت انجام

آنچه که اعتبار را از صرف یک تغییر شکل صوري پول در 

                                                
1- Kyoto Protocol 

سازد در  بافت قواعد پیشین به یک گسست نهادي مبدل می
باشد  غذي از فرآیند مبادالت نمیحذف پول ملموس و کا

گردد  ها باز می بلکه به فرآیند خلق اعتبار از طریق این کارت
هاي اقتصادي عظیمی در  ها و بحران تواند منشاء شوك که می

هاي اعتباري در اقتصاد  در واقع ظهور کارت. دشوبخش مالی 
هاي مرکزي  ها از بانک بنیان به استقالل نسبی بانک دانش
ده و به آنها توانایی افزایش اعتبار تقریباً بنا بر میل خود انجامی

این امر با بر هم زدن قواعد استقراریافته ]. 20[بخشیده است 
ها را به نهادهایی مبدل ساخته که دیگر  پیشین، در عمل بانک

فلسفه (گذاران  اندازکنندگان و سرمایه واسطه صرف میان پس
  .نیستند) ها از آغاز وجودي بانک

  حقوق مالکیت فکري 5-3-3
در حالی رسالت وجودي حقوق مالکیت فکري، حفظ 

و ابداعات فکري براي آفریننده آن   ها انحصاري منافع آفرینش
ده که دسترسی به اطالعات و انباره دانش جهانی شتعریف 

که  چنان. باشد امروزه از جنبه فنی با مشکل خاصی روبرو نمی
ز آنجا که نظام مالکیت فکري شود ا یادآور می 2لستر تارو

کنونی میراث مانده از اقتصاد عصر صنعتی است همخوانی 
هاي فکري عصر دانایی نداشته و لذا  چندانی با آفرینش

ها و قوانین مکتوب این حقوق در اقتصاد  بسیاري از حمایت 
به عنوان نمونه، در حال ]. 37[نوین فاقد اثربخشی است 

راي اعمال مالکیت فکري در حاضر گسست نهادي آشکاري ب
بنیان وجود  هاي دانش عرصه جابجایی نیروي کار میان سازمان

از یک  3کاران توان با وجود جابجایی دانش چگونه می: دارد
سازمان به سازمانی دیگر از انتقال دانشی که کلید برتري 

ها بر یکدیگر است جلوگیري نمود؟ و یا سطح بهینه  سازمان
که وجود  لکیت فکري کجاست؟ همچنانحمایت از حقوق ما

حقوق مالکیت فکري جهت ایجاد انگیزه در جامعه و بنگاه 
براي صرف منابع در راه نوآوري و تولید دانش ضروري است 

یک نظام مالکیت فکري بیش از حد قوي نیز قیمت ] 38[
عنصر کلیدي پیشرفت در عصر دانایی یعنی دانش را به شدت 

  ].1[کاهد  ز سرعت نوآوري میافزایش داده و عمالً ا
  نااطمینانی 5-4

مراد از نااطمینانی، وضعیتی است که در آن، درك دقیقی 

                                                
2- Lester Thurow 
3- Knowledge-Workers 
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هاي دیگران و  نسبت به احتمال پیامدهاي ناشی از کنش
در کمتر اوضاع و احوالی . هاي طبیعی وجود ندارد دگرگونی

است که نسبت به اینکه در برابر کنشی خاص چه پیامدهایی 
احتمالی روي خواهند داد آگاهی صحیحی در کار و با چه 

و  1بحث درباره نااطمینانی در اقتصاد عمدتاً به نایت. است
و تمیز نهادن آنها میان مفاهیم نااطمینانی و ریسک باز  2کینز
اي که در اقتصاد نئوکالسیک با یکدیگر خلط  گردد مسئله می
  .ه و مفهوم نااطمینانی به ریسک تقلیل یافته استشد

نایت از ریسک به عنوان وضعیتی یاد نمود که در آن نسبت 
به تابع توزیع احتمال پیامدها آگاهی داریم حال آنکه 
نااطمینانی اشاره به شرایطی دارد که توزیع احتمال پیامدها را 

کینز از نااطمینانی به عنوان وضعیتی یاد کرد ]. 39[نداریم  هم
قابل محاسبه  یتمالکه هیچ پایه و اساس علمی که بر آن اح

در شرایط ریسک از آنجا که ]. 40[د وجود ندارد شواستوار 
توانیم خود را در برابر  احتمال وقوع پیامدها مشخص است می

وجود  ،رو در نظریه نئوکالسیک خطرات بیمه کنیم و از همین
در صورتی که با وجود  استبازارهاي بیمه کامل مفروض 

  .باشد پذیر نمی ین امري امکانچن) دنیاي واقعی(نااطمینانی 
وار به مسئله ریسک و  نورث با کنار نهادن نگاه ریاضی

که در برداشت رایج همچون تلقی نایت و کینز (نااطمینانی 
تر به نااطمینانی نگریسته و  به نحوي عمومی) شود مشاهده می

پذیرتر ساختن محیط  بینی تالش همیشگی بشر براي پیش«از 
  ].10[گوید  می سخن» پیرامون خود

در واقع بشر همواره تالش کرده تا محیط خود را به فهم 
آدمی از سرآغاز تاریخ . درآورد یعنی از عدم اطمینان آن بکاهد

در گام نخست در پی توصیف جهان پیرامون و در مرحله بعد 
در تالش براي تبیین این جهان بوده تا در مرتبه نهایی بتواند 

پذیر  بینی مالت موجود در آن را پیشهر چه بیشتر جهان و تعا
د شوروي بشر محدود  هاي پیش هر چه تعداد انتخاب. سازد

و ) کاهش نااطمینانی(یابد  بینی نیز افزایش می قابلیت پیش
هاي  قواعد رسمی، محدودیت(گیري و تطور نهادها  کلید شکل

تحدید "در همین ) هاي اجراي آنها غیررسمی و ویژگی
ها و  با تحدید انتخاب]. 10[است  "ها خابپذیري انت انعطاف

ساختارمندشدن محیط، توانایی کنترل محیط از سوي 

                                                
1- Frank Knight 
2- Keynes 

گران افزایش یافته و در نتیجه از نااطمینانی کاسته  کنش
در واقع ابداع نهادها تنها در این بافت به راستی . دشو می

د که پاسخی نسبت به نااطمینانی حاکم بر محیط شو معنادار می
  .بشر باشدپیرامون 

ابداع (در حالی نااطمینانی از سویی محور اقتصاد نهادي است 
و از سوي دیگر ) نهادها به منظور کاستن از نااطمینانی است

در نظریه نئوکالسیک جایی ندارد که وقوع انقالب دانایی 
دانش به : موج جدیدي از نااطمینانی را به همراه آورده است

با سرعت باالیی در  که بنیان همچنان عنوان اساس اقتصاد دانش
 شود میاعتبار  حال تولید است با شتاب باالیی نیز منسوخ و بی

ها به کمتر از یک سال رسیده است؛  به طوري که عمر فناوري
شدن فزآینده انجام امور، شمار مبادالت را به شکلی  تخصصی

غیرشخصی (تصاعدي افزایش داده و به پیچیده شدن مبادالت 
دشواري اجراي مؤثر آنها انجامیده و ) و غیرتکراري شدن

؛ از سویی جهانی شدن )هاي مبادله افزایش یافته است هزینه(
همیشگی میان تولیدکنندگان  3و از سوي دیگر مسابقه نزولی

در کاستن دستمزدها و کیفیت شرایط کار، مقیاس بازار کار را 
اي و ملی به جهانی کشانده و ثبات و امنیت شغلی را  از منطقه

جهان به شدت کاهش داده است؛ در حالی پا به عصر  کلدر 
ایم که بخش قابل توجهی از این  انفجار اطالعات نهاده
رو همواره باید  است و از این) نویز(اطالعات از دسته نوفه 
خود بزنیم  4روزسازي الگوهاي ذهنی دست به اصالح و به

اي  روزسازي که بخشی از آن متأثر از همین اطالعات نوفه به
است؛ بر این موارد که موجد نااطمینانی جدید و عمیقی 

بایست معضل گسست نهادي را هم افزود که در  هستند می
هاي حیات جمعی آدمی عرصه را بر قواعد  سراسر ساحت

استقراریافته عصر صنعتی تنگ کرده تا در مجموع، بشر را با 
هادها و اي روبرو سازد که جز با توسل به ن سابقه نااطمینانی بی

  .نیست هااز آن يها، گریز گنجاندن آنها در تحلیل
  
  گیري نتیجه - 6

نخست آنکه : حاضر با لحاظ دو نکته شکل گرفت مقالهمسئله 
در پی انقالب دانایی، حال بیش از آنکه از اختالف در منابع 

هاي صنعتی میان کشورها  طبیعی، مواد معدنی یا کارخانه

                                                
3- Race to the Bottom 
4- Mental Models 
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سخن به میان آید از شکاف دانش و ضرورت بسته شدن آن 
ها  اي براي رشد و کاستن از واگرایی میان ملت به عنوان مقدمه

یافته با  دوم آنکه، اکثر کشورهاي کمتر توسعه. شود یاد می
هاي جریان غالب اقتصاد، توفیق چندانی در  پیروي از آموزه

رو در پی اتخاذ  از این. اند کاستن از این شکاف نداشته
رویکردي صحیح به این مسئله به طرح این پرسش پرداختیم 

بنیان به میان  که سخن از گذار به اقتصاد دانش که چرا هنگامی
بایست مالزم با آن از ضرورت بازاندیشی در  آید می می

  رویکرد متداول درباره این گذار نیز سخن گفت؟
، "گذار"در پی پاسخ به این پرسش، نخست با بحث درباره 

اشاره کردیم که در حالی که گذار اقتصادي فرآیندي پویا 
 است نظریه نئوکالسیک اساساً فارغ از زمان بوده و

کند؛ اصطکاك و نواقص بازار در  هایی ایستا ارائه می تحلیل
اي  این رویکرد جایی ندارند گویی مبادالت بدون هیچ هزینه

پذیرد و قراردادها همواره به شکلی کامل اجرا  صورت می
بسیار (شوند؛ در بازارهاي مالی که به بخشی بزرگ  می

قتصاد در ا) مستعد ایجاد بحران(آفرین  و مسئله) سودآور
اند هیچ محدودیتی بر سر راه تأمین مالی  محور بدل شده دانش
ها در  ها وجود ندارد؛ بازارهاي بیمه کامل هستند و بنگاه بنگاه

نااطمینانی اساساً در این (شوند  ها بیمه می برابر تمامی ریسک
آنکه وجود  کنند بی ؛ بازارها کارا عمل می)رویکرد جایی ندارد
کارایی مدنظر قرار گیرد؛ تنوع سالئق و  الزامات نهادي این

کاربرد وسیع الگوي عامل (ها محلی از اعراب ندارند  خواست
ها حاکی از همین  ها و بنگاه در تحلیل رفتار خانوار 1نوعی

مواردي از این دست همه گویاي آنند که ... . و ) مسئله است
نظریه نئوکالسیک به واسطه فروض محدودکننده پیشینی خود 

عدم الحاق زمان، نااطمینانی، الگوهاي ذهنی، تنوع تفاسیر و 
که (از تحلیل فرآیند گذار ... هاي مبادله و  آدمیان، هزینه

سراسر مشتمل است بر تغییرات طی زمان، نااطمینانی، 
. ناتوان است...) اجراي ناقص قراردادها و (هاي مبادله  هزینه

دنیاي واقعی است به طور کلی، نظریه نئوکالسیک یا منتزع از 
پردازد با تحمیل شرایطی بسیار  و یا آنجا که به واقعیت می

  .گیرد محدودکننده عمالً همان راه انتزاع از واقعیت را پی می
بخش دوم مقاله، معطوف به بررسی انقالب دانایی ذیل چهار 
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(Representative Agent Model).  

موضوع کلیدي دانش، کمیابی، نااطمینانی و مسئله گسست 
اقتصاد تا پیش از وقوع انقالب  مسئله اصلی علم. شدنهادي 

در عصر کشاورزي، زمین و (دانایی استفاده از منابع کمیاب 
محصوالت کشاورزي و در عصر صنعتی، انرژي و 

در برابر نیازهایی بود که بر این منابع ) ها هاي کارخانه فرآورده
سرریز این قید در علم اقتصاد منجر به بحث . فزونی داشتند

هاي " ظرفیت"اي منابع و استفاده بهینه از درباره تخصیص کار
در عصر دانایی، با ظهور دانش و جابجایی نقشی . شدمحدود 
هاي پیشین زندگی بشر بر عهده زمین و  تر و در دوره که پیش

مطرح  "قابلیت"هاي فسیلی بود مسئله نوینی به نام  انرژي
قابلیت اکتساب، بکارگیري، توزیع و تولید دانش . ده استش
هاي فیزیکی  فراز برخورداري از منابع طبیعی و ظرفیت بر

رو با جابجایی کانون برتري اقتصادها از  از همین. نشسته است
هاي گذار و توسعه جوامع نیز  ظرفیت به قابلیت، سیاست

هاي نظام ملی نوآوري، برقراري حقوق  معطوف به سیاست
 مالکیت فکري، توجه ویژه به سرمایه انسانی و اجتماعی،

  .نهادي هستند یده که همگی مسائلش... فرهنگ، آموزش و 
ترین دالیل ضرورت  در کنار همه این موارد، یکی از مهم

اتخاذ رویکرد نهادي به اقتصاد عصر دانایی، به مسئله گسست 
گردد که باالترین سطح نااطمینانی در تاریخ را  نهادي باز می

واعد و بروز ق) اي دفعی و غیرذره(در نتیجه تغییر گسسته 
اصطکاك میان هنجارهاي رفتاري پیشین با واقعیات خارجی 

رو، ایجاد نظم و وضع قواعد و  نوین رقم زده و از این
  .سازد ساختارهاي جدید را الجرم می

حاصل مقاله حاضر هم آن است که اگر صدق این گزاره را 
بپذیریم که جهان پیرامون ما طبعاً به طور مداوم در حال تغییر 

و در پی انقالب دانایی با دگرگونی بنیادینی روبرو شده (ست ا
ریم که رویکرد یبایست این گزاره را نیز بپذ آنگاه می) است

نئوکالسیک به عنوان جریان حاکم بر علم اقتصاد به واسطه 
هاي اقتصادي از  فروض خود، براي تفسیر و تبیین دگرگونی

ده و از ابزار الزم بنیان مناسب نبو جمله گذار به اقتصاد دانش
از آنجا که گذار . باشد براي تحلیل این فرآیند برخوردار نمی

اي از تغییرات  بنیان، فرآیند پویاي سلسله به اقتصاد دانش
توأمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادي است بنابراین هرگونه 

اي درباره  پردازي در باب این گذار، مستلزم داشتن نظریه نظریه
  .رگونی نهادها استنحوه تطور و دگ
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